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Mtr. nr. 9a oe 76 9ønderstød by oa soan. Anmelder
Naturfrodningsnævnet

for Holbæk Amt.

Uden stempel og gebyr i h.t.
lov nr. 140 af 7/5 1937,§33.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T.

Undertegnede. sArde30r JO~l1m l~1elsen. Døllto....
erklærer sig villig til, som ejer af mtr.nr. 9a '".
af Søcae:rnod by, OG sogn at lade et areal af
dette mtr.nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

SønderSted kirke.
Arealet beskrive§3 således: det Wd fol" en luio 'mkket tJ.oa 4en nord-

østUse pmnae at m•• nr. 2a SøØlørste4 by os SOGIl "11 det nord. e.. bjØrDl
-af mtr.lU'. 7B øms't. bellOOende otea1.

Fredningen har følgende omfang:
De hidt, il u. bebyggedy areale må ikke bebyg::;es eller beplantes med udsigts-
ødelæggende beplantning, ligesom der heller i1\:kc på areale må anbringes
t ransformutorstationer, telefon- og telegrafm2stor og lj.snende eller opsæt-
tes sku re, udsalgsstader, vogne til beboolse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke fore-
tages ændringer i den nu be stående tilstand, der kan virke skæmmendeeller
hindrende for udsigten til eller fla kirken.

Denne overenskomst er ikke til hinder for, at den hidtidige bebyggelse
og boplant ning på ejendommen bibeholdes, ligesom jeg forbeholder mig ret
til at foretage nybygninger eller omby~njnger.

I tilfælde af nybygninger e 11er ombygninger er jeg villig til forinden
bygning sarbe jderne påbec;ynde s at fore lægge tegninger til godkende lse for
naturfredningsnævnet, idet bebyggelsen aJ.t id skal have et sådant ydre, at
bebyggelsen bedst mu ligt passer til omgivelserne og ikke unødig~ hindrer
udsigten til eller fra kirken •
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Jeg er e nig i, at ovonstfwndc fre(}ningstilbud tinglyse s p~ min, fornævn·
te ejendom.dog uden udgift for mig.

M.h.t. pantegæld, servitutter OG byrder henvises til ejendommBns blad i
tingbogen.

På tale berettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menigredsrådet •

Sønderøte4 ' den ~ 12 19 53
Joaobia BUl.-n.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender fo ranstående fred-
nj.ngstilbud, be stemmes det, at fredningen vil være åt lyse på
mtr.nr. 98 af søllderete4 by, . _ sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort sIdt se , af hvill{en en
g0npart bedes henlagt på akten.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsråd~kreds" den .j l 19 54
L. Hul .. a', 1m•

lD4f.r~ 1 4agbosen tor ...... r.~økr.d8 nr. 12. Holb~k kbs~.8V. den 5.Jan.195~
LIst I tlnet,og Bd. I bl. 9&

Akt.ekabl O nr. 650.
Jlær.ntsen/ tIC.LU.
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Mtr.nr. 24 Sønderated b~ og S06n. ]I n m c l d o r
Ilatu?'fre rJn lngsnævn u t

fr,r Holbæk Am t.

Uden stempd o~ gebyr i h .. t,

lnv nr. 1/10 uf 7/5 1937 l §33.

F R E D N I N G S O V E fI E N. [3 ;~ ~ I,~ S ~C
---- --------- __ o ~~ .... __ ~_~ __ ._ ..... __ ••

Und crtegn Ade

erklærer sig villig til, som uJ~r oC mtr.nr. 24
af SllId.rat.a by, og f30,~n a L LU d u _QQØ'-
dptte mtr.nr. fredn for at sikr6 d~n fri bellggonhu0 ui

S.nderGted kirk8.
a'USØalX~;

nøø~mWJ~R~
_.~l~~reale" må ild«;l b(~by{~g(]s aUEH' bU:;:JhmttJs med Udslets-
ødelæggende beplantning, ligesom der helJor ikko på cyuulu' m& Rnbrlngps

transform8torstation'Jr, tEJlefon- og tu18grEdmast('r O'f.: JJ.gneY1d(~ oller påsæt-

tr s slmre, udsalgsstRder, vogne ti l beboi-'.LS'j elli;r ,p'.Ju'v nr'ing nf rodskfJbol'

oller llgnpndr-: skønhedsforstyrrondu cr-Jnat:lndo Di~~ må oL ,Ju L buJ c ikl<l] f 01'8-

'tages ændringer i den nu bostår::nde tLlst~mdl der kan v:.rku sklJJlom('nde eller
hindrende for udsigten til eller fra kirken.

Skuret (iarr:t:;en) ved klx'kenø nord~estre hJørne vil være at fJerne ved
føretkoDllllende lejl1t;heå dog senest om 5 Ar.

D(~nno overen skomst er ikke til lander for, at d on ~.t-3:.-d'i.g(;' bobyggelsi
't/J~"';:Io'

og beplantning på eJendommen bibeholdAS, ligGso4IUf>j~g fO}'bC'hol uer mig ret
...c;.r.lr.~Pt'''

til at foretage nybygninger eller omby.~~1rer,
,,~""')

I tilfælde af nYbygningo~ .......~l.a?l(oj}'fornbye;ninger er jor~ ,illig tll forinden
I~,,:~

bygnlngsarbej durne påbR~y~'lt'i3S at forelægge tegningor -LJ.l godkendelse IC,!,
....;.~~~P<

nr.Jturfredningsn~y.,n.e"t·, idet bebyggelsp.n 8~_Lld skal hove et sådant ydre, at

bGbygge~§,s~""'15"ed~st muligt passer til omgi.velserne :,g ikkl' unødigt hindror
udsigt~n til eller fra kirken.
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Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min fornævn-
tu ejendom dog uden udgift for mig.

~. hL_t~.,,_pant fJ gæld.,.ser.:v::i..tutt~:r:.9.g~yrd ~r hen~,~~.~~ .t ~t,.,,~..~.I!:~l!,,~2.mJlJ2!l§-.blad,,· i
t~~rn"'"''

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

UDcJløst-Sønd.rEl'hd Sot'leråd, UndlØBt pr.
'_Uøø.

, den 4/4
, ••• y.

0"0 .r.n••n.
Idet naturfredningsnævnet modtager og godkonder foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
mtr.nr. 24 af Sønders'hel by, O, sogn.

Det fr.e.de.dec"a,.paal"er':hl dtegnet på v(]d'lå~tGkOl:!tskitsa"",,.a,~..p:lf'å.-4>k'9.n ...eD.
gf)nil~u:;t :bed 'li ,SiF? aBt.....pi ....~4tal'h

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, don 4/4 19'2
.... n"e.n.

Ina.fri; S. dagbo",n :tor r.tskreds nr'. 1:2, Holllwk kbe'••• v. dt. 12. auc.1952•
~etl t1n~,og ~d. 5 bl. 122

Akt. s!~111)l O nr. 698
t. øller.

oet. /AJ.~H.
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Mtr.nr. A n m o l d e r
Natu~fredningsnævnut

for Holbæk Amt.

U~en stempel o~ gobyr i hut,
O "/1=: 1~'7.7 §,J./w nr. 1,1 ai '( ,J 'j] ~ )3.

F R E D N I N G S O V E R r H ::\ ~C o !'I ;:, r,l

---------------------------_._--------_. __ ._-----

Undertegnod GUDdl"".. Sanderlllte4 kommuni
orklærer sig villig til, som EJJ',r af *Dø. parklrSnS6plQda.n
~, 81dfor kirken .'1 i Senulret.es ,~ at bdfJ al-litlllU

ar'al .
dette iX'~. fredr; :t:or at 8]krf' den frj bC'llggenh',c] al:

S.ndel'stea o k.irkE:.
1A,,"'XQ~~mØQ~

KJrØ~.~XØJt~:
~..,.Jt,zøe arealet må iklH' b(JbYf,gus dlel' oLJp1antGs med ud81gtS-
ødelæggende beplantning, li~Gsom der huller ikke 9~ frOu~8t må anbrlngos
transformatorstationer, telefon- og tolug1'8fmastor )f llcnen6u oJler p~s~t-
tAS skure, udsalgsstader, vogne tjl beboHl~fJ 8'1..101''p"lJo/8r'ing af l'edskf.lbor
eller llgnf'nde skønhedsforstyrrondo fjonstandc, ])cr 'TIs. i dE1L l1ulc. ikl{lJ fOl'O,-

, tages ændringer i don nu bostådnde tilstand, der lwn vi1'l«) .,k<:JJ:nmcndee~lor
hindrende for udsjgten til eller fra klrken.

Denne overen skomst er ikhJ til lnnd er for) a'L don 11l,;tt.-id'ig~"··b~bygguls"
1- ~~

og beplantning på ejendommnn bibeholdes, ligesom ~..'>~·'Jlrorbl'holder mig I'ot
~",4(,.,I

til at foretage nybygninger eller ombygni~ge~:'

I tilfælde af nybygninger ellqrri6Mbygnlngor er jeg villig til forind~n
I , ~ ~.'f\1

bygningsarbej derne påbAgyn~,13.s"'at forelægge tegningor tJ.l godkendelse for,w.o
nnturfredningsnævne,;t.>1,'~f(ret bebyggelsen altid skal have et sådant ydre, Gt

~tJbo''''

b(JbyggelS~_b-e"l1st mul igt pa sser t 11 omgivelserne lIg ikke llDØd igt hindrur
udsigten til eller fra kirken.
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Jeg er enig i, at ovenstående frednil1~~~~~'i~;~~s'"på'mil1 foymDVI1-
ilIJ~~b:P~~'i tI •

t,) ejGl1dom dog uden Udglf~~-B~i~
M..-b t. pnn.t 6l&lii.a.·f·1!"'t"i4;.u<~'''6'g"''''~eilll-~.fl en,,,\,~se-s . til, e.j-en d01rlrft~'Tå"d"- i' -

--~ ...~.Jj~t ing~p~en~~'

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amt_A-,","~ •.o ... og__ fulJUla.4&
menighedsrådet. i 8.natreted sogn.

Undl.B.- S.nderst.a '11111114 Undløs. pr.
t,11 •••

,den 4!4 19'2
11·I.V.

otto lena.n
ld..a.:t-naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-

n ings tilbud, b ~mere-eoe"t''':''''''ttt''''·'t.t'e''a'f'i ..:tr!)g'en,wv'i!~~.j1Ei'd·;å'i'~''!t's\;';,,,,~~.~,~~,_-,,,;
mtr.nr. af by, sogn,

Det fredede ar8al er ~ndtegl1et p& vadlBgte kortskitse, af hVllkcl1 eD
ge~-Pa'tt' ,·'l:te·d'~~llt~~~ålfl'Jt!, .."",-,

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, den 4 / 4 19'2
:a.r.ntnn.
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Mtr. nr. 25 og 26 Søndel'ohd by Olf ~()gn. A n Ir; Cl l d e r
NatuYfre~nIngsnævnut

.Lor lioloLak Amt.

Uden stempel J{!. ,c:ubyr i h,.L
lnv nr. 2.;;0 El': 7/) 19371§Y3.

F R E D N I N G 8 O V E R E N S ~ O ~ ~.~

Undertegnede tru Åurn1l1a N1cl.I:.>f.ln
erklærer sig villig til, som oJHr uf mtr.nr. 25 og 26
af Søndel'sted by, 08 Gogn aL J.~ldlj l' G urf:ial af
dett(:) mtr.nr. fredl] ,for at sikrf' den fri beliggenhucl e':'"

Arealet beskrIves såledAS: den del ar hav.n som 118s.r øst tor bv~1ni~rne
og øst for vejen lnngo kirkegårdens veatmur, ået vil atg_ 4.n a.l at h~v.n,som
11~ger kl)os op ed k!rk~&hrdomur.n nd~k11t fra .~.nd~mm.n.bygnln~.r ar tOI'-
nævnte voj.

Frudningen h3r f~lgunde omfang:
j)øua~AJ~~ar31J arealet må iJ<l{e b(,byggl; S ell ur oup1.arto f3 t~E'dUdSIg ts-
ødelæggende bopl8ntning1 lii~esom dor lleller ikke på ar"alc.' må anbrInges
transformf1torstationiJr, telefon- 0E!. telegrclfm:J.stoJ' .'f lJ.gn(:nCr~ eller påsæt ..
tr. s skure, ud salgsstRd er, vogne ti l b8boc'1 so eU ur pb OVi-J:':: wg al' redsknbor
eller llenpnde skønhodsforstyrriJndo cpnstandp . .Dor :n~, J. di,t huJ.G .iklw foro-.
tages ændrinf,er i den nu beståE::nde t-llstClnd~ dor lHHJ v1_,Ti{c' .-,kæ'r.mC'ndoeller
hindrendu for udsigten til (,lJ.cr fra Jarl,en,

Denne overenskomst er ikkr1 til hinder for, at den 11ldtidigeJJ.o,b--yggols~~
".,tf~-

og beplantning på ejendommen bibeholdes, ligesom jog fo~~o!f"der mig ret
til at foretage nybygninglor eller ombygningfJr. ,.,~.,..

I tilfælde af nybygninger l311er omb~!1'lto"r er JOG v:..llilS til fO!:'inden
bygn.ngsarbAjdorno påbpgyndes at f ægge tegnineor tIl godkendelse for
naturfredningsnævnet, idet ggelsen altid skal hRve oL s~dant ydre, at
bebyggelsen bedst m passer til omgivolserne 0g jkk0 unødigt hindrer
udsigten til er fra kirken.



Jeg er enig i, at ovenstående frodningstilbud tinglyses på min fornævn-
t~ ejendom dog uden udgift for mig .

•• a~gQ~Jf~:xqx~~nlX~g.øøuaøp.' ••••• I'I' ••U
bqD~.

Påtaleberettiget er naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds og
menighedsrådet.

Holb4Bk , den 10/ 5 1952
~Qm111~ U101~$n.Uavne.eJ 26.

Idet naturfredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningAn vil være at lyse på
mtr.nr. 25 og 26 af Sønderøt.4 by, OS sogn.

&1 frilw.~..eaL er." j.,};l ,d:t..egna,.t ,c på,,;V6d~>t-&-,'.if&:l'tl!l'k·i tse""'"'a'$wA'V(j,:i1:<K:@'n"'jen-,
g~~, øsee6n*-6tW..ag.t ..-på akton.

Naturfredningsnævnet for Holbæk amtsrådskreds, denlO !5
BlBr.nt sen.

19 '2

Indf.ørt 1. dae;bogen for l'Qtsln"euo nr. l;:', Holll:.Jk kblllt.lD.v. din 12.aus.1952.
L~ot.tintbog ~d. 5 bl. 123 o~ 124

Akt.bk~b: H ~~. 4J2.
t.nma ~J'l1liomw (!) lir forud biblbf~. ~ lIled pan·-., ....'IBld.

f. idøl.1el'.
ost/AI.D.tH.
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REG. R. / 3 ~ E:,

T S :::T S K IK O R

over og sogn.
SØND:::RSTED by. adterra l.I'l

12a
Gade 10d~L_--,

-'--I

f rho1d:Målestoks o 1·2000ca. .

•• for. snæ'lr:: et~rp.dnlngNatur ... ~

!I/// arealer.11111: fredede

februar 1957.1bæk amt,Ho
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